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BAKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ; Dönemimizin son ayına girdik. Sevgili dostum Cengiz Benakman’a devredeceğim
başkanlıktan sonra elbette tüm üyelerimiz ile birlikte sevgili başkanımızın verimli bir Rotary yılı geçirmesi için
çalışacağız. Devir teslim toplantımız sevgili Cengiz ile kararlaştırdığımız gibi 16 Haziran Salı günü Çınar
Lokantasında saat 19.30 da başlayacak. Önce orta katta bulunan salonda eşli Resmi toplantımızı ve Devir teslim
törenini yapacağız. Bu toplantımızda misafirlerimiz de hazır bulunacaklar. Daha sonra tamamı Kulübümüze tahsis
edilen teras katında yemek yiyeceğiz.
Sevgili Dostlarım ; 2008-2009 Başkanlık dönemimde taraftarı olduğum Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbol
Takımının Türkiye Süper Ligini birinci sırada bitirerek şampiyon olması elbette büyük bir mutluluktu. Beşiktaş
Futbol Takımının Ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmesini diliyorum. Diğer takımlarımıza da önümüzdeki
dönemlerde bol şanslar.
Guvernör Devir Teslim töreni 30 Haziranda Hilton Otelinde yapılacak. Program ile ilgili detaylar
önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Beşiktaş Rotary Kulübü Geleneksel Bahar Pikniği Bolluca Çocuk Köyünde 07 Haziran Pazar günü
yapılacak. Katılacak dostlarımız davetiyeleri benden yada Serhad’tan alabilirler.
Galatasaray Rotary Kulübü , Düşler Konvoyu , 1.Ulusal Rotary Su ve Çevre Forumu ve Kalp Vakfı’na
yapılan bağış ile ilgili kişi ve kuruluşlara ödül verilmek üzere bir gece organize etmiştir. 9 Haziran Salı akşamı
Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge’da yapılacak kokteyl ardından 20.30 da yemekten sonra 21.30 da ödül
töreni yapılacaktır. Törene tüm Kulüpler davetlidir. Ücret 75.- TL dir
Sevgili Dostlarım Kulübümüzün 9 Haziran Salı toplantısı Rotary takvimindeki “Dostluk Ayı” çerçevesinde
sevgili GDB İsmet Açıkgöz’ün doğal güzelliklerle bezenmiş bahçesinde barbekü partisi şeklinde olacaktır.
Üyelerimizin toplantıya biraz erken gelerek hava kararmadan bu güzellikleri görmelerini öneririm.
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU
16 HAZİRAN SALI DEVİR TESLİM TÖRENİ EŞLİ ÇINAR LOKANTASINDA
Önümüzdeki toplantımız 9 Haziran Salı günü Saat 20.00 de İsmet Açıkgöz’ün Bahçesinde

HAZĐRAN AYI ROTARY TAKVĐMĐNDE DOSTLUK AYIDIR
BAKAN : Akın Tiryakioğlu

SEKRETER : Serhad Ceylan

GEL.D.BK. : Cengiz Benakman

SAYMAN : Recayi Aran

GEÇ.D.BK. : Oktay Alemdar

MİSAFİRLERİMİZ
Behzat ÖNENGÜT

İşadamı

Kenan Karakuş misafiri

Osman İZMİR

Em.Öğretmen

Kemal Karakuş misafiri

İlker ERBİL

Em.Başbakanlık Danışmanı Tamer Boral misafiri

Cem ALEMDAR

Öğrenci

Akın Tiryakioğlu misafiri

Reyhan TÜRKSOY

Em.Bankacı

Sedat Önengüt misafiri

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ
09 Haziran

Ayten Kızanlık

Doğum günü

12 Haziran

Emre Ülkümen

Doğum günü

14 Haziran

Ekin Alp

Doğum günü

15 Haziran

Emre Alp

Doğum günü

15 Haziran

Didem Boral

Doğum günü

KUTLUYORUZ …

ATTENDANCE GETİRENLER
Ali Es , Demirkan Çağlayan , Hasan Altuntaş

teşekkürler………………..

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Ahmet Çelik , Altan Bayram , Emre Ülkümen , İlhan Toksöz,
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
İrfan Kızanlık
DEVAM YUZDESİ
YUZDES : %89

Sevgili Başkanlarım
Hizmetler ile dolu bir dönemin daha sonuna yaklaştığımız bu günlerde Bölge Okuma – Yazma Komitesi
olarak, kulüplerimizin açmış olduğu 165 okuma – yazma kursunda 3000’i aşkın yurttaşımıza bu dönem okuma –
yazma öğretmiş olmanızın hazzını yaşıyoruz.
Dönem başında kulüplerimizin açacakları kurs sayılarını belirleyip bölgeye bildirmeleri ve bölgeden kulüpleri
adına kurs açılmasını istemeleri üzerine, grup koordinatörlerimiz İstanbul’un pek çok ilçesinde U.R. 2420. Bölge
adına protokoller imzalayıp, okuma – yazma kursları açmışlardır.
Ancak, dönem sonuna geldiğimiz bu günlerde bazı kulüplerimiz, KOYE kaynaklarının başka projelere
aktarıldığını veya fon bulamadıklarını belirtip dönem başında taahhüt ettikleri okuma – yazma kurslarından imtina
etmişlerdir.
u an itibarı ile elimizde U.R. 2420. Bölge adına açılmış ve devam eden 33 okuma – yazma kursumuz
mevcuttur ve öğretmen ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.
Her bir kursun öğretmen ücreti 600 TL olup, kurs ücreti öğretmenin maaş hesabına yatırılacak ve kurs
kulübünüz adına tescillenecektir.
Eğitim gibi ulvi bir hizmete katkı yapıp, hem kulüplerinin bu projede bulunmasını isteyen, hem de öğretmen
ücretlerini ödeyemediğimiz takdirde Rotary’nin imajının zedeleneceğini düşünen sevgili kulüp başkanı dostlarım,
lütfen benim ile veya grup Okuma - Yazma Koordinatörü dostlarımız ile temasa geçsinler.
Rotaryen Sevgilerimle.
Rtn.Nezih BAYINDIR
U.R. 2420. Bölge
2008 – 2009 dönemi
Okuma – Yazma Kom. Bşk.
BÜLTEN
Tlf :
0 284 212 42 32
0 284 212 63 45
e-posta : tiryakin@ttmail.com ceylanserhad@hotmail.com

0 284 225 23 66
recayiaran@yahoo.com

BEİKTA JİMNASTİK KULÜBÜ KURULUU
1902 sonbaharında Beşiktaş Serencebey Mahallesi'nde, o zamanın Medine
Muhafızı olan Osman Paşa'nın konağının bahçesinde, 22 kişilik genç grup,
haftanın bazı günlerinde toplanıp jimnastik hareketleri yapmaktaydı. Başta
Osman Paşa'nın oğulları Mehmet amil ve Hüseyin Bereket ile mahellenin
gençlerinden Ahmet Fetgeri, Mehmet Ali Fetgeri, Nazımnazif, Cemil Feti ve
evket Beyler’in aralarında bulunduğu gençlerin ilk ilgilendikleri spor branşları,
özellikle barfiks, paralel, güreş, halter, aletli ve aletsiz jimnastikti. O sıralarda
siyasi hareketler dolayısıyla her türlü toplanmadan ürkerek hafiyeler dolaştıran
2. Abdülhamit'in adamları Serencebey'deki bu toplanmaları haber alınca, spor
yapan gençler bir baskınla karakola götürüldü. Bu sporcu gençlerin bir
kısmının saray erkanına yakın olması, ayrıca o dönemlerde kötü gözle bakılan
futbol oynamadıkları ve sadece beden hareketleri yaptıklarını belirtmeleriyle
gergin durum yumuşadı. Hatta saray çevresinden eyhzade Abdülhalim bu
sporcuları destekledi ve sık sık antrenmanları seyretmeye başladı. Ünlü
boksör ve güreşçi Kenan Bey de antrenmanlara gelerek güreş ve boks
hareketleri göstermeye başladı. 1903 Mart'ında ise özel bir izinle Bereket
Jimnastik Kulübü kuruldu. 1908'de Meşrutiyet'in ilanıyla sportif hareketler biraz
daha serbestlik kazandı. 31 Mart 1909'daki siyasi olaylardan sonra Edirne'de
bulunan Fuat Balkan ve Mazhar Kazancı, Hareket Ordusu ile İstanbul'a geldi. Siyasi olaylar yatıştıktan sonra iyi bir
eskrim hocası olan Fuat Balkan ile başta güreş ve halter sporlarını yapan Mazhar Kazancı, Serencebey'de
jimnastik yapan gençleri bularak birlikte spor yapma fikrini kabul ettirdi. Fuat Balkan, Ihlamur'daki evinin altındaki
yeri, kulüp merkezi yaptı ve Bereket Jimnastik Kulübü'nün adı Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak
değiştirildi. Böylece jimnastik, güreş, boks, eskrim ve atletizmin ön planda tutulduğu güçlü bir spor kulübü
meydana geldi. Fuat Bey'in arkadaşları Refik ve erafettin Beyler de iyi birer eskrimciydi. Bu arada Beyoğlu
Mutasarrıfı Muhittin Bey'in teşvikiyle Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü, 13 Ocak 1910 tarihinde tescil edilen ilk
Türk spor kulübü oldu. Semtin gençlerinin bu spor kulübüne ilgisi büyüdü ve spor yapan üyelerin sayısı bir anda
150'ye yükseldi. Kulübün merkezi de Ihlamur'dan Akaretler'de 49 numaralı binaya taşındı. Bir süre sonra bu bina
da küçük gelince, yine Akaretler'de 84 numaralı binaya geçildi. Bu binanın arkasındaki bahçe de bir spor sahası
haline getirildi.

BEİKTA JİMNASTİK KULÜBÜ RENKLERİ VE İLK ROZETİ

1906 YILI ROZETİ ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

Yıllardır Beşiktaş’ın ilk renklerinin kırmızı-beyaz olduğu, Balkan Savaşı'nın kaybedilmesinin ardından siyah-beyaz
olarak değiştirildiği söylenir. Beşiktaş tarihi ile ilgili bir çok kaynak böyle yazmaktadır. Ancak 100. yıl belgeselinin
hazırlanması sırasında yapılan ayrıntılı araştırmalarda, kırmızı rengin kullanılmadığı, renklerimizin her zaman
siyah-beyaz olduğu yönündeki belgeler ağırlık göstermiştir. Beşiktaş 100. Yıl Belgeseli yapımcısı Tuğrul
Yenidoğan, yaptığı araştırmalar sonucunda bu tartışmalara noktayı koymuştur:
Osman Paşa Konağı’nda başlangıçta ferdi sporlar yapıldığından herhangi bir forma rengine gereksinim
duyulmadı. Ancak sporcuların sayısı her geçen gün yeni katılımlarla artmaya devam edince, eğitimini Fransız
mektebinde tamamlamış Mehmet amil Bey kurucular heyetini topladı. Okul günlerinde kullandığı, okulunun
renklerini taşıyan rozeti yakasından çıkardı ve gösterdi: “Bizler de tıpkı bu rozet gibi bir rozet yaptırmalı ve
Kulübümüz’de spora devam eden her azayı bu rozeti taşımaya mecbur tutmalıyız” dedi. Toplantıya katılanlar
Mehmet amil Bey’in teklifini heyecanla kabul ettiler. Toplantının sonunda rozette yer alacak kulüp renkleri de
kararlaştırıldı. Tabiatın bütünüyle birbirine zıt iki ana rengi kulüp renkleri olarak seçildi: Siyah ve Beyaz...
Beşiktaş’ın ilk rozetinin yapıldığı tarih, Fransız mektebindeki rozetlerden esinlenerek miladi yıl olarak “1906”
yazıldı. Üstte Arap harfleriyle “Beşiktaş” yazarken, sağda “J”, solda “K” harfleri yer aldı. Rozetin arka yüzünde
“Konstantinopolis”te yapıldığı yazılıdır ve iç tarafında rozeti yapan ustanın mührü yer almaktadır. Rozetteki
armada yer alan yıldızın 6 köşeli olduğu dikkat çekmektedir. 2. Meşrutiyet’e kadar (1908) bu 6 köşeli yıldız
kullanılmıştır. Bu rozet, İskender Yakak tarafından Onursal Başkanımız Süleyman Seba’ya hediye edilmiştir.

